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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7
dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Na základě písemné žádosti uchazeče poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce
vedené pod názvem „Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou
biometrickou detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV“.
Dotaz uchazeče:
S odkazem na článek VI.1. Oznámení soutěžního dialogu nadlimitní veřejné zakázky
„Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů
včetně rozšíření systému CCTV“ si vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících
dodatečných informací k výše uvedenému soutěžnímu dialogu.
Otázka č.1:
U požadavku na technickou kvalifikaci dle článku III.4.1 písm. a) je významnou dodávkou
v oblasti dodání, instalace a následné servisní podpory systému detekce a verifikace obličejů
pro bezpečnostní účely, a to v minimální hodnotě 10.000.000,- Kč bez DPH, myšlena
zakázka zahrnující pouze SW nebo se jedná i o dodávku HW komponent?
Odpověď zadavatele:
V rámci prokazování kvalifikace dle čl. III.4.1 a) je nutné předložit realizovanou zakázku,
jejímž předmětem byla detekce a verifikace obličejů pro bezpečnostní účely. Do hodnoty této
zakázky se pro účely posouzení započítává jak hodnota SW tak HW (pokud byl součástí
dodávky), případně i dalších souvisejících služeb, které byly součástí zakázky. Celkový
součet hodnot všech těchto součástí zakázky musí být vyšší než 10.000.000 Kč.
Otázka č.2:
Pokud se jedná výlučně dle dotazu 1 o dodávku SW, pak žádáme o specifikaci, jakým
způsobem a proč byla hodnota dle článku III.4.1 písm. a) stanovena ve výši 10.000.000,- Kč.
Odpověď zadavatele:
Nejedná se výlučně o hodnotu SW, viz odpověď na předchozí dotaz.
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Otázka č.3:
Jak byl stanoven rozpočet zakázky ve vztahu k jednotlivým částem plnění (dodávky CCTV,
SW, integrace na okolní systémy, atd.)?
Odpověď zadavatele:
Rozpočet zakázky byl stanoven jako maximální na zakázku jako celek, a to i s ohledem na
možnosti čerpání přidělených finančních zdrojů. Vzhledem k tomu, že zadavatel hledá
vhodná řešení, která by splňovala jeho potřeby, není možné stanovit rozpočet pro jednotlivé
části plnění.
Otázka č.4:
Může zadavatel zdůvodnit volbu druhu zadávacího řízení?
Odpověď zadavatele:
Viz odpověď č. 3. Režim soutěžního dialogu, který je plně v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách, zvolil Zadavatel mimo jiné s ohledem na to, že se jedná o technicky zvláště
složitý předmět plnění a zadavatel není objektivně schopen přesně vymezit podmínky dle
§ 24 odst. 2 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. V rámci soutěžního dialogu bude
zadavatel hledat vhodná řešení pro předmět plnění.
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